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Процюку Раду Георгійовичу, відомому вченому в галузі 
фтизіатрії і пульмонології не тільки в Україні, а й за її межа-
ми, професору кафедри фтизіатрії та пульмонології 
Національного медичного університету імені О. О. Бого-
мольця у квітні виповнилося 80 років і 55 років лікувальної, 
науково-педагогічної та громадської діяльності. 

Процюк Раду Георгійович, доктор медичних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, двічі 
Відмінник освіти України, народився 9 квітня 1939 року в 
селі Верхні Синівці Глибоцького району Чернівецької 
області, в родині селян. Під час репресій у червні 1941 
року разом з матір’ю, братом і двома сестрами був виве-
зений в Казахстан. Батька також було репресовано і 
вивезено окремо від сім’ї невідомо куди, і досі відомо-
стей про нього немає. Повернутися із Казахстану у рідне 
село довелося лише у 1947 році. У 1989 році вся родина 
була реабілітована. 

Після закінчення середньої школи в 1957 році всту-
пив до Чернівецького державного медичного інституту 
(нині Буковинський державний медичний університет). 
З 1963 по 1965 роки працював лікарем-фтизіатром в 
Центральній районній лікарні Млинівського району 
Рівненської області. Зацікавленість у науковій роботі 
спонукала Раду Георгійовича у 1965 році вступити до 
аспірантури на кафедру фтизіатрії Київського інституту 
удосконалення лікарів, яку очолював відомий вче-
ний-фтизіатр, курортолог, доктор медичних наук, про-
фесор Євген Дмитрович Петров. В подальшому канди-
датську дисертацію Раду Георгійович виконував під 
керівництвом таких відомих вчених-фтизіатрів, як 
завіду вач кафедри фтизіатрії Київського інституту удо-
сконалення лікарів, заслужений діяч науки і техніки 
України, доктор медичних наук, професор Борис 
Петрович Ященко і завідувач кафедри фтизіатрії 
Київського медичного інституту (нині Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця) заслуже-
ний діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, 
професор Микола Степанович Пилипчук.

З 1968 року після захисту кандидатської дисертації 
працював асистентом, з 1976 року – доцентом, а з 2001 
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року по даний час працює професором кафедри фтизіат-
рії та пульмонології Національного медичного універси-
тету імені О. О. Богомольця. В стінах цього закладу 50 
років він успішно займається науковою, педагогічною, 
лікувальною та громадською роботою.

У 1987 році під науковим керівництвом професора 
М. С. Пилипчука захистив докторську дисертацію на 
тему: «Аэрозольтерапия больных туберкулёзом и ее 
влияние на сурфактант легких и гемодинамику малого 
круга кровообращения».

Раду Георгійович зробив вагомий внесок у підготов-
ку наукових і лікарських кадрів, упровадження наукових 
досягнень у педагогічний процес, практику охорони 
здоров’я. Він є відомим вченим і педагогом серед вітчиз-
няних і зарубіжних фахівців. Має вищу кваліфікаційну 
категорію за фахом «фтизіатрая» і «пульмонологія». 
Володіє багатьма методами діагностики і лікування пуль-
монологічних хворих, надає велику консультативу допо-
могу закладам практичної охорони здоров’я як у місті 
Києві, так і в регіонах України. 

Вагомий його внесок у підготовку лікарських кадрів, 
упровадження наукових досягнень у навчальний процес 
і практику охорони здоров’я. На високому науковому і 
методичному рівні читає лекції, проводить семінарські 
та практичні заняття зі студентами, інтернами, клінічни-
ми ординаторами, викладачами на факультеті підвищен-
ня кваліфікації викладачів НМУ імені О. О. Богомольця. 

Основні наукові напрями досліджень професора 
Р. Г. Процюка пов`язані з вивченням актуальних проблем 
педагогіки, фтизіатрії, пульмонології та ВІЛ-інфекції/
СНІДу.

Фундаментальними є його праці в галузі аерозольте-
рапії, радіоізотопні та електронно-мікроскопічні дослід-
ження про вплив інгаляцій ультразвукових аерозолів 
лікарських препаратів на аерогематичний бар`єр, сур-
фактантну систему легень, кондиціювання повітря, що 
видихається, мукоциліарний кліренс, функцію зовніш-
нього дихання, гемодинаміку малого і великого кола 
кровообігу, що дали змогу вперше розкрити раніше 
невідомі механізми як лікуючої, так і пошкоджувальної 
дії аерозолів.
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Р. Г. Процюк є автором понад 380 наукових праць, у 
тому числі у співавторстві 5 монографій, 10 навчальних 
посібників, 18 методичних рекомендацій. 

Р. Г. Процюк успішно готує висококваліфіковані 
кадри з фтизіатрії і пульмонології — під його керівниц-
твом захіщено 6 кандидатських дисертацій. 

Сьогодні професор Р. Г. Процюк відомий не тільки в 
Україні, а й за її межами, як науковий діяч, активно при-
ймає участь у з’їздах, конгресах, симпозіумах, науко-
во-практичних конференціях, постійно виступає с ціка-
вими, корисними та ґрунтовними доповідями. 

Раду Георгійович виконує велику громадську та 
організаційну роботу: він є членом вченої Ради 3-го 
ме дич ного факультету, членом Циклової методичної 
комісії з терапевтичних дисциплін Національного медич-
ного університету імені О. О. Богомольця, член спеціалі-
зованої Вченої ради із захисту кандидатських та доктор-
ських дисертацій при Інституті спеціальної педагогіки і 
психології імені Миколи Ярмаченко Національної акаде-
мії педагогічних наук України. На протязі багатьох років 
обіймав посаду заступника декана, виконував обов’язки 
декана факультету підвищення кваліфікації викладачів 
Національного медичного університету імені О. О. Бого-
мольця (1990−2017), був експертом з лікарських препа-
ратів ДП “Державний експертний центр МОЗ України” 
(2002−2016), членом спеціалізованої Вченої ради із захи-
сту кандидатських та докторських дисертацій при 
Національному інституті фтизіатрії і пульмонології імені 
Ф. Г. Яновського НАМН України (2004−2014), Націо-
нальному педагогічному університеті імені М. П. Драго-
манова (2006−2014), членом редколегії ряду медичних 
журналів.

За вагомі наукові здобутки, в галузі науки і техніки, 
вагомий внесок у фтизіатрію, як науку, високий професі-

оналізм, за якісну та кваліфіковану підготовку наукових і 
лікарських кадрів, упровадження наукових досягнень у 
педагогічному процесі і практику охорони здоров’я 
Уряд України нагородив професора Р. Г. Процюка почес-
ним званням „Заслужений діяч науки і техніки України” 
(2006). МОН України двічі нагородила знаком „Відмінник 
освіти України” за вагомі наукові здобутки, високий про-
фесіоналізм і підготовку наукових і лікарських кадрів 
(2004, 2006). Нагороджений медаллю «В пам'ять 1500-
летию Києва» (1983). Київський міський голова нагоро-
див нагрудним знаком «Знак Пошани» (2018). Наго-
роджений почесними грамотами МОН і МОЗ України.

Колектив кафедри фтизіатрії Національного медич-
ного університету імені О. О. Богомольця та лікарі-фтизі-
атри міста Києва та України щиро вітають Вас, шановний 
Раду Георгійовичу, із ювілеєм! Усі 55 років Ви присвяти-
ли лікарській та педагогічній роботі, зробили вагомий 
науковий внесок у медичну науку та підготовку лікар-
ських кадрів. Ваша активна науково-педагогічна і 
суспільна праця, надзвичайна працездатність, наполег-
ливість, цілеспрямованість, відповідальність, професіо-
налізм, ерудиція, висока культура, доброзичливість, 
щирість, відвертість, порядність, заслужили визнання та 
велику повагу як серед студентів, співробітників кафед-
ри, працівників Національного медичного університету 
імені О. О. Богомольця, так і серед медичної громадсь-
кості міста Києва та України. 

Шановний Раду Георгійовичу! Приміть найщиріші 
вітання із 80-річним ювілеєм та побажання міцного здо-
ров’я, бадьорості духу, благополуччя Вам та Вашим рід-
ним, сил та оптимізму для подальшої активної роботи, 
виповнення всіх бажань та сподівань! Нехай Ваша нелег-
ка праця приносить задоволення та достаток. Нехай 
здійсняться усі Ваші мрії! Нехай вам щастить! 

Колектив кафедри фтизіатрії та пульмонології
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